
 

 

 

PROGRAMA  

 

Observação e Identificação de Aves nos Vales das Nascentes do Rio Alcoa 

30 de Abril 2011 

 

A presente saída de campo visa:  

• Adquirir conhecimentos na identificação de várias espécies da nossa avifauna. 

 

Destinatários  

Sócios da Associação PATO e da SPEA 

 

Notas:  

• É aconselhado o uso de calçado confortável, agasalho, guia de aves e caderno de campo. 

• Se for possível, é aconselhado que os participantes tragam material óptico pessoal. A 

associação PATO possui material óptico, que facultará a quem não tiver. 

• As deslocações durante a visita decorrerão nas viaturas existentes, pelo que será sugerida a 

distribuição dos participantes pelo mínimo de viaturas possível.  

 

Duração:  

3 Horas – 7.00h – 10.00h 

 

Ponto de encontro: 

 

Junto à Câmara Municipal de Alcobaça 

 

Inscrições: 

As inscrições deverão ser feitas, enviando a ficha de inscrição para 

associacaopato@gmail.com. As inscrições deverão ser efectuadas com pelo menos 5 

dias úteis antes da realização da actividade. 

 

Preço:  

Sócios da Associação PATO e da SPEA: 10 euros 

A actividade destina-se apenas a sócios da PATO e/ou da SPEA, caso não seja sócio e quer 

participar, convidamo-lo a inscrever-se como sócio. Para além de ajudar activamente a 

conservação das aves e dos habitats, poderá desfrutar de futuras actividades. 

mailto:associacaopato@gmail.com


 

 

 

 

Pagamento:  

O pagamento deverá ser efectuado, no acto de inscrição, por transferência bancária ou 

presencialmente nas Instalações do Centro Ecológico e Educativo do Paul de Tornada. 

Solicitamos o envio do comprovativo de transferência junto da ficha de inscrição. 

 

 

Guia:  

Marco Nunes Correia 

Designer de Comunicação e ilustrador científico 

É sócio da SPEA, participando em projectos científicos promovidos por esta entidade, tais como 

o CANAN (contagem de aves no Natal e Ano Novo) e o CAC (Censo de Aves Comuns). 

Também sob a coordenação da SPEA, costuma fazer visitas guiadas de observação e 

identificação de aves nas regiões de Alcobaça e Nazaré, tendo por principal objectivo divulgar a 

importância das aves e promover a sua protecção. 

Actualmente centra a sua actividade profissional nas áreas do design de comunicação, ilustração 

científica, ensino e educação ambiental. 

 

Para mais informações contacte a Associação PATO. 

 

Obrigado pela sua participação! 

 

 

 

APOIO:  


